
Digitalt
termometersæt

SCH530/86

Nem og pålidelig temperaturmåling
Digitalt termometersæt med sut til nem og præcis måling.

Hurtige og pålidelige målinger

Digitalt kropstermometer til nem og præcis måling

Hurtig og pålidelig temperaturmåling på få sekunder.

Praktisk for dig og din baby

Suttemundstykke med huller forhindrer hudirritation

Designet specielt til nyfødte

Narresut til nyfødte medfølger

Sikkert for dit barn

Kan koges og steriliseres uden at beskadige elektronikken

Sutten kan steriliseres eller koges



Digitalt termometersæt SCH530/86

Vigtigste nyheder Specifikationer

Digitalt kropstermometer

Hurtigt, stabilt og præcist digitalt termometer til

måling af din babys temperatur.

Måleresultat på få sekunder

Aldrig for varm, aldrig for kold - det digitale

"Just Right"-termometer fortæller dig hurtigt,

om det er sikkert at drikke mælken eller spise

maden. Du behøver ikke længere gætte, når du

opvarmer flasker eller krus, og det er meget

nyttigt til at kontrollere, om maden stadig er

varm nok, hvis der har været et ophold i

spisningen.

Suttemundstykke med huller

Fordybningerne sikrer, at der kommer luft bag

sutten, så barnets sarte hud ikke bliver irriteret.

Silikonesut

Suttens specielle form er fremstillet af silikone

og designet, så den passer til din babys mund

og ikke forhindrer naturlig udvikling. Du kan

trygt bruge den til at trøste din baby.

Aftagelig elektronik

Ved at tage de følsomme elektroniske

måleinstrumenter af sutten, kan du trygt

sterilisere eller koge de dele af sutten, barnet

kommer i kontakt med.

Steriliser sutten

Takket være det særlige materiale er det sikkert

at sterilisere sutten i en mikroovn, i en elektrisk

sterilisator eller ved at koge den.

Tekniske specifikationer

Temperaturområde (drift): 32 – 44 °C

Nøjagtighed: 36,5 – 39,0 C:+/-0,1 C °C

Måletid: 10 s

Komfort

Auto-sluk

Klar indikator

Fleksibel spids

Velegnet til nyfødte

Tilbehør

Batteri

Brugervejledning

Strøm

Batteritype: LR41

Batterier: 2

Drifttid på batteri: 200 h

Udtagelig/udskiftelig
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